Политиката по качество на ВСУ “Черноризец Храбър”
Прерастване
на
висшето
образование
от
относително
краткотрайно в перманентно, в обучение за цял живот.
За да постигне настоящата политика Ръководството на ВСУ “Черноризец
Храбър” е формулирало следните цели :
• Постоянно наблюдение и анализ на потребностите на пазара;
• Актуализация на стратегията и на учебните планове и програми;
• Обективна оценка на качеството на обучаваните кадри;
• Изпълнение на критериите за външна оценка;
• Академичен обмен с висши училища от страната и чужбина;
• Академична мобилност на преподавателите и студентите;
• Подобряване на ефективността на управлението чрез:
- изграждане на Интернет система, осигуряваща системата за качество;
- предоставяне на достъп до официална информация;
- утвърждаване на благоприятна вътрешно-университетска среда.
Ръководството на ВСУ «Черноризец Храбър» при своята дейност се
стреми към:

Развитие на академичния профил на университета с цел балансиране
на ресурсния му капацитет по области на висшето образование, професионални
направления, форми на обучение и образователно-квалификационни степени;

Хармонизиране
на
системата
с
европейските критерии и
стандарти, гарантиране на хоризонтална мобилност и признаване на
образованието между университетите на Европа;

Технологично развитие, базирано на съвременни информационни и
комуникационни технологии и приложението им във всички дейности на
университета;

Обвързване на научната, изследователската и образователната
дейност с реалните потребности на държавата, гражданското общество
и бизнеса;

Постигане на европейски модел на частното висше образование –
гъвкав, иновативен и адаптивен към динамиката на пазара на труда и
потребностите на обществото;

Развитие на ВСУ като изследователски и високотехнологичен тип
университет;

Създаване на собствен висококвалифициран и международно
конвертируем академичен състав;

Международно признание в световен мащаб, което рязкоповишава
конкурентноспособността на университета и на неговите възпитаници;

Стабилно високо качество на предлаганите образователни продукти
и услуги, чрез перманентна реализация на философията „тотално качество”;

Ориентиране към студентите и създаване на условия за повишаване
на
тяхната
професионална
пригодност
и
личностна
реализация;Иницииране
и
активно
участие
в
институционални,
социални и бизнес партньорства за развитие на човешките ресурси, за
повишаване на техния образователен и професионален капацитет.

ДЕКЛАРАЦИЯ
на академичното ръководство на ВСУ “Черноризец Храбър”
Варненският свободен университет “Черноризец Храбър”извършва
дейности свързани с обучение на студенти за получаване на: образователноквалификационните степени „бакалавър” и „магистър” и на образователна и
научна степен „доктор”, както и организира постоянно следдипломно обучение в
зависимост от потребностите на обществото.
Спецификата на образователната дейност изисква изграждането и
поддържането на научноизследователски колектив от висококвалифицирани
преподаватели и сътрудници, притежаващи научни знания и умения да създават
нови кадри, способни да се реализират и развиват в условията на либералната
демокрация и пазарната икономика и достиженията на научно-техническия
прогрес.
В изпълнение на Стратегическия пран на ВСУ 2012-2017 г. и Мандатната
програма, академичното ръководство работи за непрекъснато поддържане на
високо качество на обучаваните специалисти, което да съответства на
държавните изисквания за висше образование и да дава възможности за
мобилност при обучение на студенти в рамките на Европейската общност.
С цел поддържане на висок стандарт на качеството в процеса на обучение
на студентите и докторантите, Варненският свободен университет “Черноризец
Храбър” разработи собствена система управление на качеството в съответствие
с международния стандарт ISO 9001:2015.
Регламентираните правила произтичащи от тази международна система
за качество са задължителни за научно-преподавателския и изследователския
състав на Университета.
Изпълнението и контрола за реализирането на системата се осъществява
от специално обучен за целта персонал, подлежащ на непрекъснато
осъвременяване на знанията и на повишаване на своята квалификация.
Ръководството на Варненския свободен университет “Черноризец
Храбър” и лично Аз – като Ректор се ангажирам, да се осигурят
подходящи условия за ефективното функциониране на системата за
качеството модел ISO 9001:2015 в изпълнение на дефинираната от нас
“Политика на академичното ръководство за качеството” и поетите
национални ангажименти за обучение и квалификация на кадри с висше
образование.

Дата: 17.12.2015 г.

